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AKTUELLT 7

Pelle SvanslOs lyfter fram
vikten av att vaga sta emot
KATTERNAURGosta Knutssons sago
varld har intagit Wasa Teaters stora
seen da familjeforestallningen Pelle
Svansl6s blir den sista premiaren pa
teatern denna var. Det ar en farg
sprakande kattvarld som tar publi
ken med sig pa Pelles resa fran osa
kerhet till att vaxa och bli stark i sig
sjalv trots sin skavank i form av en
stump i stiillet for en hel svans.
Han kommer som nykomling till
Vasa och for att imponera pa sin nya
omgivning bar han en medalj runt
sin hals som han fatt for att han
slackt en brand. Den medaljen stick
er genast katten Mans i ogonen och
har far berattelsen sin borjan. Mans
gor allt for att fa Pelle i dalig dager
medan Pelle gor sitt basta for att kla
ra sig mot sin antagonist.
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Det ar viktigt att eleverna blir pa
minda om att respektera sig sjalva
och andra, sager Sofia Kullberg, tf
rektor vid Yttermark skola.
FOTO: ANN-SOFIE l.ANGVIK

sa vikt for internetbeteende och att
Iara sig att vara "natsmart".
-Det ar viktigt att eleverna far sig
att det man gor pa internet lamnar
digitala avtryck och att man inte ska
ge ut information om sig sjalv pa na
tet.
De allra fiesta lektioner under de
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Recension Teater

an en brand pa teatern satte stopp
for den.

MOBBNING ARdet tema som berat
telsen lyfter upp och den enda av
katterna i Vasa som vagar sta emot
grupptrycket ar Gullan som valjer
att sta vid Pelles sida da resten av
katterna inte viigar saga emot Mans.
Det ar ett viktigt tema som regisso
ren Agneta Lindroos vill lyfta fram,
om annorlundaskap och hur det ar
att forsoka overleva i en situation dar
man inte ar accepterad. En tematik
som fortsattningsvis ar lika angela
gen nu som nar berattelserna om
Pelle Svanslos skrevs.
Agneta Lindroos har tidigare regis
serat bland annat Pippi for Wasa Te
ater och nu ar det historien om den
svanslosa katten Pelle som hon ta
DE KORKADE tvi.llingkatterna Bill (Ja
git sig an.
kob Johansson) och Bull (Lina Ek dramatiserats av Anneli Makela,
Tematiken i pjasen ar oerhort vik
blad) svansar standigt i Mans slap finns ett galleri av olika kattperson tig men tempot och farten i forestall
tag och upprepar vad han sager och ligheter, och det ar just dessa person ningen ar ibland lite for langsam,
lyder blint alla order han ger dem ligheter som kommer fram tydligt i kanns det som. Forsta akten blir Jang
och utfor det ena upptaget efter det denna uppsattning av Pelle Svanslos. i motsats till andra akten som ar be
Har finns frassen Murre (Carola tydligt kortare. Det blir over en tim
andra. Anda blir tacken de far of
tast stryk. Bill och Bull raknar anta Saren) som bor i en ladugard och me som barnen i publiken ska orka
let ganger de fatt stryk av Mans och som alltid luktar darefter, och har sitta stilla och ta de! av forestallning
kommer upp till siffran 14. Det ar finns paret Frida (Dennis Hansson) en fore pausen.
och Fritz (Jan-Christian Soderholm)
Det ar en ovanligt tyst och koncen
mycket stryk.
Mans ar en elak och avundsjuk katt och deras !ilia kattunge. Bland stads trerad barnpublik som sitter i tea
och Tove Qvickstrom gestaltar ho katterna i Vasa finns ocksa Gullan tersalongen under lordagens fore
nom mycket skickligt och charme (MariaUdd), och frisorkatten Anton stallning. Visst hors det spontana
rande trots elakheten. Hennes mi (Markus Lytts). MariaUdd gor ock kommentarer och tillrop, men kon
mik och kroppssprak ar kattlikt smi sa rollen som Maja Graddnos som centrationen ar anda patagbar. Det
digt och Mans trollbinder pub liken bor iUmea.
beror nog pa att det finns sa manga
fran forsta borjan. Mans blir heller
detaljer att se pa scenen sa det gfil
aldrig for farlig, varken Pelle eller KOSTYMERNA AV Linn Wara och ler att vara koncentrerad sa att ing
barnen i publiken blir nagonsin for maskeringen av Fia Derghokasi et gar en forbi.
an och Anna Vesterback lyfter fram
radda for Mans.
katternas personligheter och ar DEN MEST SPANNANDE scenen i pja
PELLE GESTALTAS av Johan Aspelin, en ogonfrojd genom hela forestall sen ar nog den dramatiska scenen
som gor honom till en mycket sot ningen. Stamningsforhojare ar ock med spakatten Panaya. Bakom mig
och sympatisk, lite osaker katt som sa skuggspelen som forekommer i salongen sitter femariga Shakira
vaxer under forestallningens gang genomgaende, och musiken av Ee som berattar att det har ar en myck
tack vare att han finner vanner, kar ro Paalanen som ar skriven enkom et hett efterlangtad forestallning och
att det ar premiar for henne, aven
lek och framforallt hittar han sin for denna uppsattning.
Sangtexterna ar skrivna av Wava om sjalva premiaren var kvallen inn
sjalvkansla fangs vagen.
Han lyckas till och med att bli van Sturmer, som skrev dem for upp an. Eftersom hon ar expert i form av
med en hund, taxen Max (Markus sattningen av pjasen 1973. Det aret att vara ett barn i publiken friigar jag
Lytts), tack vare att de har nagot ge sattes Pelle Svanslos upp for andra henne vad hon tycker om forestall
mensamt. Max saknar ett ora och gangen pa Wasa Teaters seen. Fore ningen och hon visar tummen upp.
det visades den 1952, men da hann Den far !dart godkant.
Pelle sin svans.
I Gosta Knutssons berattelse som man bara ge tva forestfillningar inn- Tiina Puharinen

• Pelle Svanslos, bygger pa Gosta
Knutssons hocker.
• Manus: Anneli Makela.
• Sangtexter: Wava Sturmer.
• Regi: Agneta Lindroos.
• Scenografi: Annika Tosti.
• Kostym: Linn Wara.
• Musik: Eero Paalanen.
• I rollerna: Johan Aspelin, Tove
Qvickstrom, Jakob Johansson,
Lina Ekblad, Maria Udd, Dennis
Hansson, Jan-Christian Soderholm,
Carola Saren, och Markus Lytts. An
dra forestallningen pa Wasa T eater
den 24 mars 2018 (premiaren infoll
23.3).

tre temaveckorna har lararna sjal
va hallit, men nagra gastforelasare
har de ocksa bjudit in.
Ingar i nya laroplanen

Sista veckan av temahelheten pagar
just nu. Ishockeyproffset Erik Ris
ka var inbjuden som giistforefasare
i gar. Da handlade det om att vara en
god van, lagspelare och att visa var
andra respekt.
I morgon far de besok av special
larare Maria Ronn-Liljenfeldt som
bland annat har jobbat mycket med
natbmobbning. Forra veckan tala
de ungdomsportalen Decibels sak
kunniga for elever och foraldrar om
kroppen.
Nar de utvarderar temaveckorna i
maj vet de mera om hur temaveckan
foll ut och om det bbrjar synas resul
tat i vardagen.
Att ordna helhetsskapande under
visning, till exempel i form av tema
veckor, ingar i den nya faroplanen.
Ann-Sofie Langvik
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I Vasa Katternas Blad kan man lasa en insandare av en "Van av ordning" som ar upprord over att en katt utan
svans fatt en medalj for att ha slackt en brand. Vad ar finare undrar vannen av ordning, att ha en medalj eller att
ha en svans? Pa bilden ser vi Carola Saren som Murre, Jakob Johansson som Bill, Markus Lytts som Anton, To
ve Qvickstrom som Mans, Dennis Hansson som Frida, Lina Ekblad som Bull och Jan-Christian Soderholm som
Fritz. FOTO: FRANK A. UNGER

